
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. JANA TREPCZYKA 

NA TEKST PIOSENKI DLA DZIECI  

W JĘZYKU KASZUBSKIM  

 

 

ORGANIZATOR: 

o Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 

 

IDEA KONKURSU: 

Popularyzacja kaszubskiego języka literackiego. 

 

ZASADY KONKURSU: 

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do osób dorosłych. 

2. Autor może zgłaszać do kolejnych edycji Konkursu tylko jeden autorski tekst.  

3. Tekst niepublikowanej wcześniej piosenki w czterech egzemplarzach wydruku podpisa-

nych pseudonimem autora wraz z płytą CD (z tekstem piosenki, tłumaczeniem utworu 

na język polski) i czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową (zamkniętą w odrębnej ko-

percie) należy umieścić w kopercie i zaadresować na adres organizatora z dopiskiem II 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. JANA TREPCZYKA NA TEKST 

PIOSENKI DLA DZIECI W JĘZYKU KASZUBSKIM.  

4. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest do wysłania drogą pocztową tekstu 

piosenki i wypełnionej karty zgłoszeniowej w nieprzekraczalnym terminie do 

20 sierpnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

5. Oceny nadesłanych na konkurs tekstów piosenek dokona komisja powołana przez orga-

nizatora. 

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi we wrześniu 2018 r.  

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przy-

czyn. 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na miejsce rozstrzygnięcia konkursu na własny koszt. 

2. Decyzje komisji konkursowej nie podlegają zaskarżeniu. 

3. Kwestie sporne nie objęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji roz-

strzygać będzie organizator. 

4. Zgodnie z art. 23, ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU z 1999 r. nr 133, 

poz. 883 z późn. zm.) uczestnik konkursu w momencie zgłoszenia wyraża zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora. 

5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na rejestrację konkursu za pomocą środków  

audiowizualnych. 

6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z roz-

strzygnięcia konkursu i wręczenia nagród. 

7. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie 

zgłoszonych do konkursu utworów, na czas nieokreślony, od momentu zgłoszenia pra-

cy. Licencja dotyczy następujących form rozpowszechniania:   

o wydania drukiem 

o wydania audiobooka 

o adaptacji muzycznej, filmowej i teatralnej 

o publikacji w formie cyfrowej, także za pośrednictwem mediów 

o wykorzystania w działalności statutowej Muzeum 



8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych tekstów w Ogólno-

polskim Konkursie Kompozytorskim im. Renaty Gleinert na piosenkę w języku 

kaszubskim. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo pierwodruku nadesłanych utworów bez dodatkowego 

wynagrodzenia oraz prawo przyjęcia ich do zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 

Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 

10. Organizator nie odsyła prac. 

    

Dodatkowych informacji udziela: Małgorzata Wiszowata, kustosz Działu Literatury i Prasy 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, nr tel. 58 736 18 20, 

e-mail: sekretriat@muzeum.wejherowo.pl 

 

 

 

Organizator konkursu: 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 

ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo, 

tel. 58 736 18 21 

tel. 58 736 18 20 

e-mail: sekretriat@muzeum.wejherowo.pl 

 

 

 

 

 

II Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Trepczyka na tekst piosenki dla dzieci w języku 

kaszubskim jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz dotacji Powiatu Wejherowskiego 
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